SF Nordjylland, bestyrelsesmøde i Løkkesgade den 11. januar 2017 kl. 19:00
Afbud: Inge Fomcenco, Allan Norre, Erik Ingerslev, Ingolf Hedegaard.

1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse til dagsorden, punkt 1a: Ændring i bestyrelsen. Derefter
kunne dagsordenen godkendes.
1a. Ingolf Hedegaard har meldt sig ud. Ind kommer suppleanten Allan Norre.
2. Procedure for godkendelse af referat: Står der intet om i forretningsorden. Bestyrelsen bestemmer
her, at hvis der ingen indvendinger er en uge efter udsendelse af referat; så er referatet godkendt.
3. Status på regionsrådsvalgkampen: Aino Linkhorst kommer på som B kandidat til regionsrådsvalg.
Bemærk at Aino skal have mellemnavnet Charlotte med på liste. Jørgen Grøn kunne meddele at
3500 kr. var overført til hver af A kandidaternes partiforeninger. Det blev bestemt, at sekretæren
udsender SF regionsvalgs – programmet for 2014 – 2017 her den 12. januar 2017 til medlemmer af
valgudvalget og SF Nordjyllands bestyrelsesmedlemmer. Dette program er udgangspunkt for
gennemgang og revidering af SF regionsvalgs program i det kommende valg. Lørdag den 14. januar
2017 vil valgudvalget tage fat på gennemgang og revidering af valgprogram til næste valg. Efter at
programmet er færdiggjort her sidst i januar, begyndelsen af februar, forestår en finpudsning og
renskrivning af det nye program. Derefter udsendes programmet som en pressemeddelelse. Selv
om så programmet efter pressemeddelelse er færdigt, kan det godt ændres, hvis der kommer nyt
frem. Og bestyrelsen er åben over for at eksperter kan inviteres til møder, for at give input til
programmet, som SF Nordjylland vil gå til valg på.

4. Kandidatpræsentation: A kandidater bedes fremsende deres kandidatpræsentation i nærmeste
fremtid.
5. Genstart af SF Mors:
 Karsten Hønge kan møde frem den 20. februar- Startende med virksomhedsbesøg på mors
og sluttende med offentlig møde om aftenen. Erik Holm og Thorkil Olesen er tovholder på
dette møde. Forslag til virksomhedsbesøg: Her fra bestyrelsen; Det nye sundhedshus på
Mors, Plejecenteret i Øster Jølby – kontaktperson her er Henning Sørensen
(socialudvalgsformand). Men hvis andre har forslag til virksomhedsbesøg på Mors, så kom
med det!
 Derefter skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling til genstart af partiforening.
 Både det offentlige møde og ekstraordinære generalforsamling kan afholdes på 3F i
Nykøbing.
6. Flytning af næste bestyrelsesmøde: (Er den 13. februar) – Forslag den 14. februar- vedtaget.
7. Planlægning af kommende generalforsamling (13. marts): Bestyrelsesmøde afholdes lige inden på
samme dato og kl. 17:00. Generalforsamlingens vigtigste punkter:
 Beretning.
 Revideret regnskab (Jørgen Grøn).
 Besøg af landspolitiker; forslag Pia Olesen Dyhr- SF Aalborg har kontakt – mail som
videresendes til Jørgen Grøn. Jørgen Grøn prøver at få Pia herop til generalforsamlingen,
hvis det glipper så er plan B – Lisbeth Poulsen-

Huskeseddel til næste bestyrelsesmøde: Vi skal gennemgå SF Nordjyllands bestyrelse –
situation. Vi er ved at mangle kandidater hertil!

8.





Økonomistatus: Valgmidler/penge brugt i 2016; 60 000 kr.
Jimmi Sørensen skal indføres som kasserer i nærmeste fremtid.
Den nye kasserer; Jimmi skal gives adgang til pengekassen.
Og formanden skal også have adgang til pengekassen.

9. Orientering fra regionsrådet: Respons – tiden for ambulancer har været oppe lige fornyeligt. Det er
bare svært at sammenligne – kan ikke være ens over hele regionen. Falck flytter selv bilerne efter
behov; pressen fremstiller det som om, at det er politikerne der fejler her. Thisted sygehus igen: SF
Nordjylland har valgt ledelses samarbejde mellem sygehus i Hjørring og sygehus i Thisted. Det vil
være dårlig strategi at vælge noget andet. Under debatten til dette punkt blev nævnt problemer
med alarmcentralers arbejdsmetoder (har man centraliseret for meget?).
10. Udgår, da Erik Ingerslev er fraværende med afbud.
11. Udgår, ingen medlemmer af landsledelsen tilstede.
12. Kontaktrådsmøde: Ønsker nogen at deltage? Jørgen Grøn deltager!

13. Eventuelt: Jimmi Sørensen orienterede: SF kulturtræf i Hjørring over 2 dage 1. og 2. april 2017; første
dag – bibliotek, teater o. lign. Anden dag – bredt program. Jørgen Bing sender program ud!
Referent: Ove Albrektsen

